
ben a lakóhelyemen, Duna-
bogdanyban a nyíregyházi
énekkaí közíerrűködésével,
A konceít annyila jól sikeIült,
hogy a település vezetősé-
ge, ismerőseim és balátaim
tanácsára 2o22-ben szeruez-
tem egy több koncertból á]ló
sorozatot, és így nyáron lét-
Iejött a Dunakanyaí Koítá§-
zenei Fesztivá], amelyen az
idén is fellépett a Cantemus
Gy€Imekkar és a Pro Musica
Leánykar. Gyönyóni koncert

Gloria ugyanis egy pattogós,
gyorc daIab, sokkal jobb egy
szárazabb környezet, amiben
most vagyunk. Budapesten
az e8ész kicsit ósszefolyt,

Amlkor a míívelt halt8at|a,
olyko] nem döbben rá ana,lro8iy
e8y-98y han8 nlncs is oty8n 

'Óhelyen?
Átalában a próbán már
kiderül, ha valamit máskép-
pen kellett vo]aa csinálnom,
s javítom is. Az előbb eíüített

mint én valaha tudni fogok.

A dunabo8dányi koncert, a
DUnakanya1 Kortá§zenei
Rsztivál, a Mátyás-templomi
han8verseny a fiatal zen€szeí-
zőkn€k l§ adott b€mutatkoást

i lerhetősé8€t. E€k a koíáí§
] gez6k tudnak e8yiitt dol8oz-

ni? Nin6 kt zöttük szakmal
1 féltékenysé8? Ráaűsul a

Dunakanyaíban íengeteg r€ne-
szeíó is ét...

l valóban sok zeneszerző él a A catltemus ve8yesla] koítáR z€n€l mífu€l€t én€kett a !,|átyás-templomban ls FoTÓ: RAcs(ó naoR

A nap véEén vendé8ol l§ látták a kis dotgozókrt FoTó: óvoDA

Almát szüreteltek
a tiszadadai óvodások
ílszAD^DA, Evek óta vissza-
térő hagyomány már, hogy a
tiszadadai Nyitnikék Óvoda
és Konyha nagy- és középső
csoportos óvodásai részt
vesznek az a]maszüIeten a
tiszadobi Mikef Kft. jóvoltá-
ból.

A plogram célja, hogy a
gyermekek máí óvodásko-
rukban megismerkedjenek
a gyürnölcstermesztéssel, és

hogy megkedveltessék velük
szabolcs aranyát, az almát.
A cég ügwezetóje, sza-

kács Béla jutalmul űz |áda
piíosló gyiilnölcsöt ajándé-
kozoí7 az óvodának, a nap
végén pedig a kis dolgozókat
vendégül látta Haísáíiyíné
Szakács Renáta, a MALIFER
Rendezi,ényház ügyvezetője
- tájékoztatta lapunkat Tamai
László. x

a miniszterelnökünk
TUzsÉR. sok-sok témát ad 8Ióf
Lónyay MenyhéIt munkássága
a Lónyay zoo Emlékév fó szer-
vezójének, a Tuzséí Községéít
KózalapítváíDmak. Foglalkoz-
tak konferencián többek kö-
zött az egykori minisáeíelnók
mindennapi életével és vasút-
épító tevékenységével is.

Két múzeum anya8ai
A köVetkezó rendezvényen,
október 27-én 10 óIától a tuzsé-
ri tónyay-kastélyban a belvíz
és az árviz elleni ténykedése
kelül nagyító alá egy kiá ítás
formájában a közalápítvány
és a Felső-Tisza-vidéki vízü8yi
Igazgatóság közös szervezésé-
ben, hiszen a gróf a Felső-Sza-
bolcsi Tisza-szabályozá§ és Ár-
Vízmente§ítő Táísulat vezetóje
is volt. Köszóntőt mond dr. Til-
ki Attila oíszá88yűlési képü-
seló, Baíacsi Endre, a megyei
közgytilés alelnöke, Ferkovics
Tibor polgármester és Ónodi
János, a Vízügyi igaz8atóság
szakaszmérnökség-Vezetője. A

kiállítást - amit a vízügyi igaz-
gatóság nyíregyházi múzeu-
mának táIgyaiból és az eszter-
gomi Duna Múzeum fotóiból
állitottak össze - Lucza János,
a szabolcs"szatmfu-Bereg Me-
gyei Honismereti Egyesület
tit}ára nyi§a meg. Eá kóve-
tóen tfulatvezetést tart klicsu
Fercnc, a 'Ilrzsér KöZségéIt
Közalapítvány elnöke. Az éí-
deklódők a tárlatot novembei
6-ő9 tekinthetik meg. xíú

Az árvízellen is harcolt

A Retkózarn vé8l8húzódó fő(sötoF
nát is óla novezték €l

ARcHíV FOTó: KM

VTT FELsÓ-Tlszl ÁnvizvÉorlut
RENDSZERÉNEK KlÉPÍTÉSE,

TlsZA - TÚR TÁRoZÓ
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Az országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Iisza-vidéki Vízügyi
lgazgatóság konzorciumáVal megvalósuló beruházás a Környezeti ós
Ene.giahatékony§ág] operatíV Prográm keretében az Európai U.lió és
a Magyar Allam támogatá§áVal való§ul meo, melynek összeqe
35.897.227,289 Ftvissza nem térilendő támogatás,
A píojekt olyan kompléx fejlesztés megvalósiiását túzte ki célul. amely
Várhatóan nagyobb intenzitássa' levonuló rendkíVüli árhullámokat a
csúcsvizszintek csökkeniésével kezelni tudja,Az áÍvízvédelmi célokon
túl Vlzkárelháritá§i- é§ vizgazdálkodá§i fejleszté§t irányoz elő azért,
hogy támoga§§a a települések egyedi telépü]ésrendezósi, turisztikai
f8jlesztésejt, a tórségi, kistérségi Vizle alapozolt gazda§ágfejle§ziósi
programokat, a térmé§zetvédelmi énékek megórzését és az áfér
revita|'zációjáí. Továbbá a tározó üzemelteté§éhez kapcsolódó
inff astrukturális és vizgazdálkodási íejlesztések is megValósulnak.
A kiviielezés megkezdésére 2019. 06, ,17, nappal került sor, A píojekt
befejezésének dátuma 2023, 09. 30,
A beruházáshoz kapcsolódóan a tározó két nagy műtárgya már
megépült.
További 11 db műtárgy építésére, 59 km c§atorna .ekonstrukciójáía és
Ví.pótlósziVattyút€l6pé9itésére kerülsorap.ojektenbelúl, Aprojektaz
ü?en€ltetéshez kapc§olódó inf{asvuktl]ra feilesztést is larlalmaz,
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